
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
jednání č. ZMČ16

konané dne 14. 10. 2013

Přítomni: dle prezenční listiny 

Ověřovatel: zastupitelka - Vladimíra Juřenová
místostarostka - Karla Jakob Čechová

Podkladové  materiály  byly  řádné  rozeslány  všem  zastupitelům  ve  stanovené  lhůtě  před
konáním  zastupitelstva,  současně  byly  dostupné  na  stránkách  samosprávy  Praha  21.  

1. Zahájení jednání
Pan starosta v 16:00 hodin zahájil jednání Zastupitelstva Městské části Praha 21. Informoval
přítomné  v  sále,  že  jednání  je  úřední  povahy,  že  se  z  něho  pořizuje  audiozáznam  a
videozáznam, který se současně přenáší on-line na internetu. Požádal přítomné, aby po dobu
jednání  zastupitelstva vypnuli  vyzvánění  svých mobilních telefonů a zachovávali  klid  pro
důstojný  průběh  dnešního  jednání  Zastupitelstva  MČ  Praha  21.  Omluvil  se  občanům  i
zastupitelům za přesunutí termínu konání zastupitelstva z důvodu naléhavého svolání Výboru
pro  výchovu  a  vzdělávání  ZHMP,  kterého  se  museli  zúčastnit  oba  místostarostové.
Konstatoval,  že  16.  zasedání  bylo řádně svoláno a vyhlášeno.  Z jednání  byl  omluven pan
zastupitel Hod.

2. Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového výboru, volba návrhového výboru 
Pan starosta otevřel tento bod, navrhl ověřováním zápisu a výsledku hlasování paní

zastupitelku Juřenovou a paní místostarostku Jakob Čechovou; požádal o vyjádření souhlasu,
obě souhlasily.  Upozornil,  že ověřovatel  zápisu odpovídá za správnost  a  úplnost zápisu o
jednání zastupitelstva, dozírá též na sčítání hlasů a zjišťování výsledků hlasování. Požádal,
aby  bylo  při  jednotlivých  hlasováních  do  záznamu  hlasitě  uvedeno,  kolik  zastupitelů
hlasovalo pro, proti a kolik zastupitelů se hlasování zdrželo.

Následovala  volba  mandátového  výboru,  který  ověřuje  a  konstatuje  přítomnost
nadpoloviční  většiny  členů,  počet  členů  omluvených  a  neomluvených.  Navrhl  tříčlenný
mandátový výbor ve složení:  Předseda: pan zastupitel  Vlach; členové: paní místostarostka
Jakob Čechová a  pan zastupitel  Hartman.  Požádal o vyjádření  souhlasu navržených členů
/všichni souhlasili/. Došlo k hlasování: Pro: 13, Proti: 0 Zdržel se: 0. Návrh byl přijat, byl
zvolen mandátový výbor. 

Přítomno  na  jednání:  13  zastupitelů  z  celkového  počtu  17,  zastupitelstvo  je
usnášeníschopné. 

Dále navrhl  tříčlenný návrhový výbor ve složení:  předseda:  pan zastupitel  Šponer,
členové: pan zastupitel  Sikač a pan zastupitel  Taitl,  zároveň požádal o vyjádření souhlasu
členů s návrhem; souhlasili. Došlo k hlasování o složení návrhového výboru: Pro 13, Proti: 0,
Zdržel se: 0. Návrh byl přijat, byl zvolen návrhový výbor. 



Konstatoval, že 16. zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno na úřední desce včetně
její elektronické podoby. Upozornil občany, že na webových stránkách úřadu mohou před
jednáním ZMČ nalézt veškeré detailní informace ke všem projednávaným bodům v digitální
podobě. Z materiálu jsou vynechány údaje osobní povahy, které nám znemožňuje zveřejňovat
zákon. Zápis z 15. zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen a podepsán. K minulému zápisu
nikdo nevznesl námitku.

Usnesení číslo: ZMČ16/0189/13
Zastupitelstvo městské části
1) volí
ověřovatele zápisu: paní zastupitelka Juřenová, paní místostarostka Jakob Čechová 
2) volí
mandátový  výbor  ve  složení:  předseda  pan  zastupitel  Vlach,  členové  paní  místostarostka
Jakob Čechová a pan zastupitel Hartman /hlasování Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0/
3) volí
návrhový  výbor  ve  složení:  předseda  pan  zastupitel  Šponer,  pan  zastupitel  Sikač  a  pan
zastupitel Taitl /hlasování Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0/

Usnesení - (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)

3. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Pan starosta otevřel tento bod; v rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Schválený program jednání: 

1.  Zahájení jednání 
2.  Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového výboru, volba návrhového výboru 
3.  Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 
4.  Kontrola plnění usnesení 
5.  Zpráva o činnosti rady 
6.  Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 9/2013 ze dne 14. 8. 
     2013 
7.  Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí 2013 
8.  Rozpočtová opatření č. 26-30, 31-39, 41-45, 47, 49, 52-56 
9.  Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21 
10. Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury MČ Praha 21 do roku 2022 
11. Koncepce školství MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy 2013 - 2019 
12. Dodatek č. 2 zřizovací listiny MŠ Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9 - Újezd nad Lesy 
13. Dodatek č. 4 zřizovací listiny MŠ Sluníčko, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy 
14. Grantový systém MČ Praha 21 
15. Zásady pro udělování čestných titulů MČ Praha 21 
16. Změna položky Akčního plánu - Rekonstrukce chodníku Zaříčanská 

Usnesení číslo: ZMČ16/0190/13
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje



program 16. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

Usnesení - (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)

4. Kontrola plnění usnesení
Pan místostarosta Slezák otevřel tento bod a předal slovo panu starostovi, který informoval o
úkolech, které vzešly z minulého jednání ZMČ. V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil. 

Usnesení číslo: ZMČ16/0191/13
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení z minulého jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 

Usnesení - (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)

V 16:07 přišla paní zastupitelka Dastychová, změna hlasování na 14.

5. Zpráva o činnosti rady
Pan místostarosta Slezák otevřel tento bod, předal slovo panu starostovi, který oznámil, že
v období od ledna do června 2013 se rada sešla celkem 12x, zastupitelé pravidelně dostávají
seznam  všech  usnesení  a  pro  tento  materiál  jsou  všechna  přijatá  usnesení  v příloze.
V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ16/0192/13
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zprávu starosty o činnosti rady 

Usnesení - (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)

6. Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 9/2013 ze dne 14. 8.
2013
Pan místostarosta Slezák otevřel tento bod, předal slovo panu starostovi, který konstatoval, že
přílohou je jeden zápis FV.  V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ16/0193/13
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zápis č. 9/2013 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 14. 8. 2013

Usnesení - (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)

7. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí 2013



Pan  místostarosta  Slezák  otevřel  tento  bod,  předal  slovo  panu  starostovi,  který  materiál
přednesl – na základě statutu hl. m Prahy a zákoně o hl. m Praze a následných změnových
předpisů a zejména změny od 1. 1. 2010, kdy dochází ke změně vykazování účetnictví MČ
předkládáme  náklady  a  výnosy a  výsledek  hospodaření  MČ za  1.  pololetí  –  nejprve  po
jednotlivých kapitolách příjmy, následně náklady. V rozpravě k tomuto bodu vystoupil pan
zastupitel Sikač.

V 16:14 přišla paní zastupitelka Vlásenková, změna hlasování na 15.

Usnesení číslo: ZMČ16/0194/13
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
"Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí 2013" v souladu s přiloženým materiálem 
(komentář, tabulky, výkaz a sestavy), který je součástí originálu usnesení

Usnesení - (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 1)

8. Rozpočtová opatření č. 26-30, 31-39, 41-45, 47, 49, 52-56: změny rozpočtu v roce 2013
Pan  místostarosta  Slezák  otevřel  tento  bod,  předal  slovo  panu  starostovi,  který  přednesl
jednotlivá rozpočtová opatření, týkají se sponzorských darů. V rozpravě k tomuto bodu nikdo
nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ16/0195/13
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 26-30, 31-39, 41-45, 47, 49, 52, 55 a 56 - změny rozpočtu v roce 2013
dle přiložených tabulek, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení
2) schvaluje
rozpočtová opatření č. 53 a 54: změny rozpočtu v roce 2013 dle přiložených tabulek, které 
jsou nedílnou součástí tohoto usnesení  

Usnesení - (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)

9. Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21
Pan místostarosta  Slezák otevřel  tento  bod a  předal  slovo panu zastupiteli  Jandovi,  který
materiál týkající se Polyfunkčního domu přednesl. V rozpravě k tomuto bodu vystoupila paní
zastupitelka Vlásenková a paní zastupitelka Dastychová; odpověděl pan místostarosta Slezák,
došlo k hlasování pro další vystoupení paní zastupitelky Vlásenkové /Pro: 16, Proti: 0, Zdržel
se: 0,/ odpovídal pan starosta a radní pan Vlach. Bylo hlasováno o dalším vystoupení paní
zastupitelky Vlásenkové /Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0/, dále hovořil pan zastupitel Hartman a
pan zastupitel Janda.

V 16:23 přišel pan zastupitel Duchek, změna hlasování na 16.



Usnesení číslo: ZMČ16/0196/13
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 č. 26/2013 ze dne 5. 6. 2013 a Závěrečnou
zprávu Kontrolního výboru ZMČ Prahy 21 pro Zastupitelstvo MČ Prahy 21 o plnění úkolu
uloženého ZMČ Praha 21 dne 4. 10. 2012, ze dne 5. 12. 2012, týkající se pověření KV ZMČ
Prahy 21 Zastupitelstvem Prahy 21, usnesení ZMČ10/0120/12, k prověření celého projektu
výstavby a provozování polyfunkčního domu od jeho založení po současnost

Usnesení - (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 1)

10. Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha 21 do
roku 2022
Pan  místostarosta  Slezák  otevřel  tento  bod  a  předal  slovo  panu  starostovi,  který
demografickou  studii,  zpracovanou  VŠE  představil.  V rozpravě  občanů  k tomuto  bodu
vystoupil  pan Lameš;  v rozpravě zastupitelů vystoupili:  paní zastupitelka Vlásenková, pan
zastupitel  Janda  a  pan  zastupitel  Sikač.  V závěrečném  slovu  odpovídal  předkladatel  pan
starosta. 

Usnesení číslo: ZMČ16/0197/13
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
Prognózu vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha 21 do roku 
2022 a její dodatek

Usnesení - (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0)

11. Koncepce školství MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy 2013 – 2019
Pan místostarosta  Slezák otevřel  tento bod a předal  slovo panu starostovi,  který koncepci
školství přednesl - RMČ Praha 21 souhlasila s Koncepcí školství na svém zasedání 21.5.2013
s tím, že bude předložena 17.6.2013  na ZMČ Praha 21 ke schválení. ZMČ  odsouhlasilo
stažení tohoto bodu z důvodu dání možnosti zastupitelům zaslat připomínky – přišlo 7 námětů
a připomínek od 5 zastupitelů, ke kterým se vyjádřila Pracovní skupiny Komise vzdělávání a
výchovy RMČ Praha 21; soupis námětů a připomínek s komentářem je přílohou. V rozpravě
občanů  k tomuto  bodu  vystoupil  pan  Lameš,  v rozpravě  zastupitelů  paní  zastupitelky:
Vlásenková,  Diepoltová,  Juřenová,  Dastychová;  pan  zastupitel  Vlach,  pan  místostarosta
Slezák,  podruhé  paní  zastupitelka  Diepoltová;  pan  zastupitel  Duchek  –  návrh  stažení  a
dopracování  materiálu;  pan  zastupitel  Hartman  a  paní  místostarostka  Jakob  Čechová.
V závěrečném slovu předkladatele odpovídal pan starosta.
Následně došlo k hlasování k návrhu pana zastupitele Duchka:

Stažení a dopracování Koncepce školství
Hlasování: Pro: 2, Proti: 7, Zdržel se: 7
Návrh nebyl přijat.

Dále bylo hlasováno k původnímu návrhu usnesení:



Usnesení číslo: ZMČ16/0198/13
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
Koncepci školství MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy 2013 - 2019

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 2, Zdržel se: 5)

12. Dodatek č. 2 zřizovací listiny MŠ Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9 - Újezd nad 
Lesy
Pan místostarosta  Slezák otevřel  tento  bod a  předal  slovo panu starostovi,  který  materiál
přednesl – byl pořízen movitý majetek v částce 105 000,- Kč, toto musí být promítnuto do
majetku formou Dodatku č. 2 zřizovací listiny. V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.
Usnesení číslo: ZMČ16/0199/13
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
Dodatek č. 2 zřizovací listiny Mateřské školy Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9 - Újezd nad
Lesy  
2) pověřuje
starostu MČ Praha 21 podpisem Dodatku č. 2 zřizovací listiny Mateřské školy Sedmikráska,
Lišická 1502, Praha 9 - Újezd nad Lesy zřizované MČ Praha 21  
Zodpovídá 

1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   
Termín: 04. 10. 2013    

Usnesení - (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 1)

13. Dodatek č. 4 zřizovací listiny MŠ Sluníčko, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy
Pan místostarosta  Slezák otevřel  tento  bod a  předal  slovo panu starostovi,  který  materiál
přednesl – byl pořízen movitý majetek v částce 205 000,- Kč, toto musí být promítnuto do
majetku formou Dodatku č. 4 zřizovací listiny. V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil.

Usnesení číslo: ZMČ16/0200/13
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
Dodatek č. 4 zřizovací listiny Mateřské školy Sluníčko, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad 
Lesy
2) pověřuje
starostu MČ Praha  21 podpisem Dodatku č.  4  zřizovací  listiny Mateřské školy Sluníčko,
Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy zřizované MČ Praha 21
Zodpovídá 



1. RNDr. Pavel Roušar, Starosta 
   
Termín: 31. 10. 2013    

Usnesení - (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 1)

14. Grantový systém MČ Praha 21
Pan místostarosta  Slezák otevřel  tento  bod a  předal  slovo panu starostovi,  který  materiál
přednesl  –  grantová  komise  jmenovaná  pro  rok  2013  v souladu  s Grantovým  systémem
schváleným ZMČ Praha 21 navrhla úpravy v Grantovém systému. Podněty Grantové komise
a zastupitelů jsou zapracovány. Grantový systém je na dobu neurčitou, Grantové programy
budou  vyhlášeny  v prosinci  2013  v návaznosti  na  rozpočet  MČ Praha  21  pro  rok  2014.
V rozpravě občanů vystoupil: p. Lameš, v rozpravě zastupitelů: p. Vlásenková, p. Hartman, p.
Duchek, podruhé p. Vlásenková, p. Diepoltová, podruhé p. Duchek, podruhé p. Hartman, p.
Dastychová; 

V době od 18:00 do 18:45 hodin byly projednávány interpelace občanů a zastupitelů.

Po projednání interpelací došlo k hlasování o třetím vystoupení pana zastupitele Duchka /Pro:
9, Proti: 4, Zdržel se: 2; Návrh byl přijat/ - navrhuje materiál stáhnout. Odpovídá pan Sikač a
pan  starosta:  z materiálu  v  Části  G  Priority  RMČ  Praha  21  bude  bod:   „Prosazování
nesouhlasu s  výstavbou golfového hřiště v Klánovickém lese a podpora změny územního
plánu“ vyškrtnut.

Následně došlo k hlasování k návrhu pana zastupitele Duchka:
Stažení materiálu Grantový systém a dopracovat v bodě veřejné účasti na jednání
komise 
Hlasování: Pro: 2, Proti: 8, Zdržel se: 4
Návrh nebyl přijat.

Dále bylo hlasováno k původnímu návrhu usnesení:

Usnesení číslo: ZMČ16/0201/13
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
Grantový systém MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy, po úpravách vzešlých z jednání ZMČ Praha
21 

Usnesení - (Pro: 9, Proti: 3, Zdržel se: 3)

15. Zásady pro udělování čestných titulů MČ Praha 21
Pan místostarosta  Slezák otevřel  tento  bod a  předal  slovo panu starostovi,  který  materiál
přednesl – RMČ Praha 21 souhlasila dne 24. 9. 2013 s novým zněním Zásad pro udělování



čestných titulů „Čestné občanství Městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy a Občan roku“.
Původní  zásady  z roku  2011  se  ukázaly  nedostatečné,  protože  nevymezovaly  např.  jasný
postup při podání návrhů, jejich hodnocení, komise neměla jmenovanou funkci tajemníka aj.
Z těchto  důvodů  předkládáme  ke  schválení  „Zásady“,  které  se  snaží  důsledněji  vymezit
potřebné  postupy.  V rozpravě  občanů  k  tomuto  bodu  vystoupil  pan  Lameš;  v rozpravě
zastupitelů vystoupili: paní zastupitelka Dastychová, pan zastupitel Duchek; odpovídala paní
místostarostka Jakob Čechová; dále vystoupili pan zastupitel Sikač, pan zastupitel Hartman,
podruhé  vystoupil  pan  zastupitel  Duchek  –  navrhuje  materiál  stáhnout;  podruhé  paní
zastupitelka Dastychová, podruhé pan zastupitel Hartman; bylo hlasováno pro třetí vystoupení
pana zastupitele Duchka /Pro: 7 Proti: 0, Zdržel se: 8, Návrh nebyl přijat/; odpovídal pan
starosta.

Následně došlo k hlasování k návrhu pana zastupitele Duchka:
Stažení materiálu Zásady pro udělování čestných titulů MČ Praha 21 
Hlasování: Pro: 1, Proti: 8, Zdržel se: 6
Návrh nebyl přijat.

Dále bylo hlasováno k původnímu návrhu usnesení:

Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
Zásady pro udělování čestných titulů "Čestné občanství Městské části Praha 21 - Újezd nad
Lesy a Občan roku" s účinností od 1. 11. 2013

Hlasování - (Pro: 8, Proti: 1, Zdržel se: 6) Návrh nebyl přijat.

16. Změna položky Akčního plánu - Rekonstrukce chodníku Zaříčanská
Pan místostarosta  Slezák otevřel  tento  bod a  předal  slovo panu starostovi,  který  materiál
přednesl – materiál je překládán v souvislosti se změnou položky Akčního plánu – konkrétně
zrušení položky „Rekonstrukce chodníku Zaříčanská“. Na základě posouzení proveditelnosti
projektu bylo zjištěno, že u této akce existují velmi složité vlastnické vztahy, z čehož plyne
velmi těžké a dlouhé projednání a t oho důvodu zde chybí projektová dokumentace pro ÚP a
SP. ÚMČ Praha 21 /OMI/ doporučuje účelně využít finanční prostředky na opravu stávajících
chodníků  na  exponovaných  místech.  V rozpravě  občanů  nikdo  nevystoupil,  v rozpravě
zastupitelů pan Sikač; odpovídal v závěrečném slovu pan starosta. 

Usnesení číslo: ZMČ16/0202/13
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
změnu Akčního plánu - zrušení investiční položky "Rekonstrukce chodníku Zaříčanská" s tím,
že tyto investiční prostředky budou účelně využity na opravu chodníků v katastru MČ Praha
21 - Újezd nad Lesy
2) schvaluje
rozpočtové opatření č. 53: změna rozpočtu v roce 2013 – v souladu s přiloženou tabulkou, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení

Usnesení - (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)



V době od 18:00 do 18:45 hodin byly projednávány interpelace občanů a zastupitelů, jejichž
znění je přílohou tohoto zápisu. 

Pan starosta pozval občany na „Oslavy Dne vzniku samostatného československého státu“,
které se budou konat ve čtvrtek 24. 10. 2013 a na 2. 11. 2013 „Medailonek k 70. narozeninám
pana Pelčáka“;  a v 19:38 hodin jednání zastupitelstva ukončil.

Pro obsáhlost  některých bodů jsou uvedeny pouze  jména vystupujících.  Zvukový záznam
z jednání  Zastupitelstva  MČ  Praha  21  č.  16,  ze  dne  14.  10.  2013  je  uveřejněn  na
www.praha21.cz

Vladimíra Juřenová
zastupitelka

Karla Jakob Čechová
místostarostka

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

Zapsal: asistentka - Dana Kartousová



Seznam interpelací občanů:

1. p. Jiří  Lameš – web MČ Praha 21 – provozování diskuzního fóra (znovuspuštění
diskuzního fóra) -  interpelace směřována na pana starostu, který ústně odpověděl. 

2. p.  Jaroslava  Punová  –  Zveřejňování  informací  na  webových  stránkách  (diskuzní
fórum - změna spočívá v tom, že jsou uveřejňovány informace o finančních darech
např. pro hasiče, ředitelky MŠ; kdy zveřejníte Vaše odměny za celé volební období) -
interpelace  směřována  na  všechny  radní  – odpověděl  pan  starosta  (odpovíme  i
písemně do 30-ti dnů)

3. p.  Jiří  Lameš –  ÚZ –  inzerát  s fajfkou a  paní  Jakob Čechovou  (je  to  propagace
kouření a tabákového průmyslu?) - interpelace směřována na p. místostarostku Jakob
Čechovou, která ústně odpověděla.

Seznam interpelací zastupitelů:

1. p. Barbora Diepoltová – Zákaz vjezdu na parkoviště Polyfunkčního domu (problém
s parkováním u Levelu – značka - zákaz vjezdu v průběhu celého dne, tzn. mezi 8 – 22
hodinou) - interpelace směřována na pana starostu – odpoví písemně do 30-ti dnů. 

2. p. Michael Hartman – Návrhy na dopracování – Koncepce školství /proč není možné
specifikovat  konkrétně  co,  jak  a  kde  dopracovat/  –  interpelace  směřována  na  p.
Duchka, který ústně odpověděl. 

3. p. Petr Duchek – Nulová tolerance: 
Na  území  naší  MČ  je  podle  informací  7  provozoven  s přibližně  30  výherními
loterijními terminály, či výherními hracími přístroji. Široké negativní vlivy z hazardu
nekompenzují jakékoliv finanční odvody do pokladny MČ. 
Dílčí otázky:

1. Kolik  finančních  prostředků  a  darů  získala  doposud  ve
volebním období 2010-2014 MČ Praha 21: 
a) z provozování výherních terminálů a přístrojů 
b) od pronajímatelů výše uvedených zařízení 
c) od provozovatelů – nájemců, vlastníků prostor, kde jsou výše
uvedená zařízení

2. Na co konkrétně byly tyto finanční prostředky použity?
3. Z jakého důvodu jste před projednáváním magistrátní vyhlášky

z hazardu a k nulové toleranci  neiniciovali  veřejnou diskusi a
následné projednávání  na Zastupitelstvu MČ, které by mohlo
zaujmout patřičné stanovisko?

4. Proč jste magistrátu za MČ Praha 21 navrhli (Rada MČ) celkem
5 adres pro provozování hazardu s možností provozovatelů se
do konce  roku  rozhodnout,  zda  budou  hernami,  kasiny nebo
restauracemi a požadovali jste si ponechat pravomoc vyškrtnout
ze seznamu tu provozovnu, která podle vašeho zjištění nebude
splňovat podmínky vyhlášky o hazardu?

5. Je  vám  známo,  že  například  největší  počet  pro/výherních
automatů v restauraci na Malešovské ulici  je v těsné blízkosti
mateřské  školy  Rohožník,  hraničně  se  zdravotnickým
zařízením,  což  je  v rozporu  s přijatými  kritérii  v magistrátní
vyhlášce a co s tím budete dělat?



6. Považujete systém přerozdělování peněz z hazardu pro naši MČ
podle počtu automatů za zvrácený (čím více přístrojů, tím více
peněz)?

7. Souhlasíte,  že  krom  závislosti  gamblerů  jsou  v obdobné
závislosti v souvislosti s předcházejícím bodem i MČ a jediným
řešením je nulová tolerance, neboť veškeré částečné tolerování
hazardu  vytvoří  korupční  a  nerovné  prostředí  (někomu  se
povolí, jinému ne)?

8. Kolik přesně je v této chvíli v naší MČ pro/výherních automatů
(VLT a VHP), kdo a kde je provozuje?

9. Jaké  konkrétní  kroky  ve  věci  omezení  hazardu  nyní
připravujete?

10. Podpoříte místní referendum na téma zavedení nulové tolerance
v naší MČ, zejména pokud jde o pro/výherní automaty (VHP a
IVT)?

interpelace  směřována  na  p.  starostu  –  odpověděl  ústně  p.  starosta  a  p.  Slezák;
odpovíme i písemně do 30-ti dnů.

4. p.  Petr  Duchek –  Diskuzní  fórum  s  příspěvky  (kde  jsou  archivovány  názory
přispěvovatelů a od koho je možné tyto názory získat,  např.  na CD) - interpelace
směřována na p. starostu - odpoví písemně do 30-ti dnů.

5. p. Petr Duchek – Příspěvek ve SZ (ve sloupku zastupitelů jste uvedl, že pokud ze své
odměny p.  Kyzlink  dá  peníze  komukoli,  je  to  jeho rozhodnutí,  pokud jsou  řádně
zdaněny) interpelace směřována na p. místostarostu Slezáka, který ústně odpověděl.

6. p. Petr Duchek – Příspěvek v SZ/ÚZ (ve sloupku zastupitelů jste uvedl, že jsem uvedl
v souvislosti s volbou čestného občana nepravdivé a účelově lživé informace; v komisi
byla p. Kocábová a navržen byl p. Kocáb) interpelace směřována na p. zastupitele
Sikače, který ústně odpověděl.

7. p. Petr Duchek - Zdanění (daňové přiznání jste uvedla; jaký to byl dar) – interpelace
směřována na p. místostarostku Jakob Čechovou, která ústně odpověděla.
Doplňující otázka p. Duchka – za kolik měsíců ve volebním období jste dary zdanila?
směřováno na p. místostarostku Jakob Čechovou - odpoví písemně do 30-ti dnů.

8. p. Petr Duchek - Nulová tolerance – rezerva - (kandidát do poslanecké sněmovny za
KDU ČSL problém s inzercí  do ÚZ) -  interpelace směřována na p.  místostarostku
Jakob Čechovou, která ústně odpověděla, odpověděl i p. starosta; 
Doplňující otázka: doložit číslo z podatelny, jak které objednávky na inzerci přišly-
směřováno na p. místostarostku Jakob Čechovou - odpoví písemně do 30-ti dnů.

9. p.  Petr Duchek - Veřejné projevy na ZMČ (řekl jste, že SÚL nečtete a na minulém
zastupitelstvu jste sdělil,  že si ho přečtete) – interpelace směrována na p. starostu,
který ústně odpověděl.
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